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لجستیک برای شرکت ها و جامعه اهمیت استراتژیک پیدا می کند. به طور بالقوه، ارزش افزوده جدیدی را می توان با تحول دیجیتال  

بازاریابی یکپارچه محصوالت مدل های کسب و کار، برآورده کردن انتظارات مشتریان جدید در مورد کسب مزایا به جای محصوالت و  

به عنوان سیستم هایی با خدمات افزوده ایجاد کرد. لجستیک در حال تبدیل شدن به یک عامل توانمند برای اشکال جدید توزیع و  

 های کسب و کار جدید است. مدل

ت و فرصت ها و  چگونه شرکت ها در مسیر خود به سمت »هوشمندتر شدن« در لجستیک حرکت می کنند؟ وضعیت موجود چیس 

موانع اصلی مرتبط با مقابله با تحول دیجیتال در لجستیک چیست؟ اینها سواالت محرکی هستند که انگیزه این مطالعه پژوهشی را 

که مراحل مختلف حرکت به سمت فرآیندهای    شده است  بیانمسیری از تحول دیجیتال در لجستیک    در این مطالعهفراهم کردند.  

 د، تصمیم گیری و اجرای وظایف در شبکه های لجستیک را به تصویر می کشد. مستقل )نیمه( هوشمن

 لجستیک هوشمند

، خود هدایت کننده    1لجستیک هوشمند به عنوان برنامه ریزی و کنترل جامع، مشتری مدار و کامالً خودکار ، ماژوالر •

و کاالها در سفارش مشتری و فرآیند نوآوری شبکه های ارزش آفرینی که در آن اطالعات و داده های مربوطه در  2جریانها

با ذینفعان به اشتراک گذاشته می شوند بیان شده است. در مسیر دستیابی به لجستیک هوشمند ، یک رویه   3زمان واقعی 

 پیش نیاز است.  4لجستیک یکپارچه 

از فناور • ی های هوشمند، تجزیه و تحلیل داده ها و ظهور بازیگران و مدل های جدید کسب وکار، لجستیک  با استفاده 

هوشمند در حال تبدیل شدن به فرآیندهای خودکنترل انعطاف پذیر، کم تداخل، غیرمتمرکز و در زمان واقعی با قابلیت  

 های شناختی است.  

ارزش از شرکت های مستقل قانونی و اقتصادی و سازمان  هدف لجستیک همکاری شفاف، همزمان و هماهنگ شرکای خلق   •

 داخلی برای تأمین انتظارات مشتری است.

 تحول دیجیتال در لجستیک

برای تحول دیجیتال موفق در لجستیک در نظر گرفتن چهار موضوع اصلی مرتبط با هم به عنوان ابزارها و توانمندسازها   •

تحول به سمت لجستیک هوشمند باشند بسیار حیاتی است. در واقع  افراد میکه نشان دهنده تعامل سازمان ، فناوری ها و  

با استفاده از فناوری هایی از جمله پلتفرم ها، سرویس های داده محور، رهبری جدید و تنظیمات سازمانی و نوآوری باز  

 به وجود می آید.  برای ایجاد ارزش مشتری

 
1 modular 
2 self-steering flow 
3 real-time 
4 end-to-end 
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توانمندساز • و سازمان،  )  5دو  بازرهبری  تالشنوآوری  شکست  یا  موفقیت  کننده  تنظیم  پیچ  عنوان  به  تحول (،  های 

دیجیتال، طیف وسیعی از امکانات را برای تغییر رویکرد لجستیک با هدف ایجاد ارزش مشتری ارائه می دهدکه می تواند  

و همچنین   ای سازمانیرهبری و ساختارهعالوه بر این، جنبه های انسانی   اهمیت استراتژیک لجستیک را افزایش دهد.

امکان راه حل های جدید در اشکال مانند حداقل محصوالت مناسب را ترغیب و ترویج می   نوآوری بازمحیطی که در آن 

 کند، عوامل مهمی برای کاربرد موثر فناوری ها و خدمات مبتنی بر داده هستند. 

 

یت اجتماعی و نیاز به سوال و بازآفرینی دائمی  توسعه چرخه های عمر سریع محصوالت، افزایش نیازهای مشتری، مسئول •

سرویس و بر اساس    فن آوری فرآیندها و خدمات یا ارائه محصوالت، مفاهیم جدیدی را می طلبد که باید بر اساس آخرین  

 باشد.  های مبتنی بر داده 

 

 

 E2E  حول دیجیتال در لجستیکساختار ت

 
5 enablers 



 

 

 سازها در تحول دیجیتال   ابزارها و توانمند

 . فن آوری 1

 دیجیتال استفاده هدفمند از فن آوری ها است.یکی از عناصر مهم تحول  •

اند  ی شبکه های لجستیکی خود پی نبردهدرصد شرکت ها هنوز به مزایای کامل فن آوری های تحول دیجیتال برا  95 •

(DHL ،2018 .) 

ب  • به مزایای  فناوریبه منظور دستیابی  با  پیشرفتهای مرتبط  تنها مجبور به دستیابی و  القوه  نه  این ، شرکتها  از  استفاده 

ها و در نهایت استخراج ارزش از  ه انجام مراحل ضبط و ارتباط داده، ذخیره و تجزیه و تحلیل دادهبلک  -ها هستند  فنآوری

ها به منظور اتصال فن آوری ها به عنوان ابزاری برای فعال کردن، به عنوان مثال، سرویس های داده محور نیز ضروری داده

 است.

 های تحول دیجیتال آوریقابلیت های فن  ❖

استفاده از فن آوری های تحول دیجیتال از شبکه های سازگار ، چابک و همسو پشتیبانی می کند و از این رو انعطاف پذیری بیشتری  

ه  برای دستیابی به مزیت رقابتی ایجاد می کند. این مزایا برای تبدیل پتانسیل کامل تحول دیجیتال در لجستیک باید به ارزش افزود

 ملموس مشتری تبدیل شوند. 

 

کلیه داده های مربوطه برای   ا ط بتبوسط یک منبع داده معتبر اصلی مر: در زمان واقعی ت  6قابلیت مشاهده در زمان واقعی  •

 و کاالها در سفارش مشتری و فرآیند نوآوری شبکه های ارزش آفرینی فعال است. جریانهاجریان کامالً یکپارچه و خودکار  

های  تئوری و توسعه سیستم  شود، که به عنوان: توانایی شناختی توسط هوش مصنوعی فراهم می  7برنامه های شناختی  •

 هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین(. ای قادر به انجام وظایفی که معموالً به هوش انسانی نیاز دارند، تعریف می شود)رایانه

: انتقال فرآیند سفارش مشتری، به ویژه وظایف کنترل فرآیند و اجرای آن از انسان به سیستم های مصنوعی    8اتوماسیون  •

 است)وسایل نقلیه اتومات، رباتیک(.

 دمات ابری(. : ظرفیت سازگاری سیستم در صورت تغییر محیطی که سیستم وجود دارد است)خ 9ظرفیت انطباقی  •

 

 
6  real-time visibility 
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 ارائه دهندگان خدمات لجستیک)به درصد( وضعیت برنامه ریزی و بکارگیری فناوریهای هوشمند در صنایع، خرده فروشی و 

 

 .خدمات داده محور2

 

قابل انتخاب تحویل،تحویل    پنجره زمانی عملیات تحلیلی زنجیره تأمین به عنوان ابزاری برای ارائه خدمات با ارزش افزوده ) •

 ، تجارت الکترونیک ( می توانند استفاده شوند. مان روز/همان ساعت، دکمه های دشه

ویل محصوالت درب منزل با یک به عنوان مثال، تجارت الکترونیکی ابتدا برای راحت تر کردن خرید مشتریان نهایی با تح •

رزشمند فروشان وب به یک منبع اهای جمع آوری شده توسط خردهده است. اکنون، با این حال، داده ، طراحی شکلیک

کند تا بینشی برای زمینه های تحلیلی زنجیره تأمین مانند برنامه ریزی تقاضا  ها کمک میتبدیل شده است که به شرکت

  س سابقههای محصول فردی برای مشتریان بر اساها برای ایجاد توصیهت پس از فروش کسب کنند. این بینشیا خدما

 .گیردخرید آنها مورد استفاده قرار می

ای از خدمات ارزش افزوده و تجزیه و تحلیل زنجیره تأمین برای بهبود مستمر  شرکتها قادر به ایجاد حلقه  ،  به این ترتیب •

 ارزش افزوده محصوالت خود هستند.



 

توزیع، تأمین، لجستیک معکوس، خدمات برنامه ریزی تقاضا،  بهترین شرکتها، تجزیه و تحلیل زنجیره تأمین را برای   •

 کنند.  اعمال می پس از فروش و برنامه ریزی تولید/ عملیات  

های لجستیکی را تحویل داده شده به مشتری در شبکههای دش ارزش  محصول مانند دکمه  -ترکیبی خدمات  های  بسته •

 . راهی برای افزایش درآمد و الزام مشتریان است  ها برای ارائه خدمات متناسبدهند. ترکیبی از محصوالت و دادهافزایش می 

های آنها از رقبا دارد. از سوی دیگر، تحلیل های پیشرفته زنجیره تأمین در دستور لجستیک نقش مهمی در تمایز شرکت •

به   کار سرمایه گذاری بسیاری از مسئوالن فعلی قرار ندارد. این تناقض بین ادراک و عملکرد متصدیان مسئولیت می تواند

زنجیره تامین  تهدیدی برای مدل های کسب و کار سنتی آنها تبدیل شود، زیرا بازیگران جدید و آگاه از تجزیه و تحلیل  

از پتانسیل تجزیه و می توانند مدل های کسب و کار خود را با خدمات نوآورانه لجستیک با ارزش افزوده که با استفاده 

 شود، مختل کنند.  میشرفته و دسترس پذیر داده شروع تحلیل پی

 

 وضعیت برنامه ریزی و بکارگیری خدمات ارزش افزوده در صنایع، خرده فروشی و ارائه دهندگان خدمات لجستیک)به درصد( 

 

   رهبری و ساختارهای سازمانی.3

سازمان لجستیک آینده است. سازمان ازدحام ) انبوه( سازمانی است    "سازمان ازدحام"کنند  فکر میمدیران لجستیک  آیا   •

کارمندان   آن  در  میکه  متصل  هم  به  خاصی  موضوعات  شبکهبرای  و  نظیر  شوند  به  جایگزین  (  peer-to-peer)نظیر 



 

کنند و به طور خودمختار  کار می ستقل فراتر از مرزهای بخش  شود. کارمندان به طور مساختارهای سنتی سلسله مراتبی می

 به هم متصل می شوند. 

افزایش برون سپاری یا خودکار سازی  • وقتی به اهمیت روزافزون لجستیک به عنوان یک عملکرد مدیریت استراتژیک و 

 ، مهم است که به اهمیت آن فرایندهای عملیاتی توجه کنیم.  کنیمفکر می  های عملیاتیفعالیت

ملیاتی از طریق اتوماسیون و برون سپاری نه تنها اهمیت خود را از دست نمی دهند، بلکه این  های لجستیکی ع فعالیت •

 اجازه را می دهد که مدیران لجستیک از مسئولیت اجتماعی آینده خود آگاه باشند.  

شده روبرو   های توزیعای برای مدیریت و هدایت شبکهها، مدیران لجستیک با کار پیچیدهامروزه با توزیع جهانی شبکه •

کنند باید  ها کار میماعی دارد. افرادی که در آن شبکههستند. این توزیع جهانی همچنین نیاز به تمرکز بر مسئولیت اجت 

 بتوانند با شرایط مختلف کار در کشورهایی که بخشی از یک زنجیره تأمین خاص را تشکیل می دهند سازگار شوند.  

 جستیکی تا حدودی خودکار آینده هستند.  انسان ها مرکز سازماندهی شبکه های ل •

 :چهار استراتژی عبارتند از

1  .ICT  سازی کار غیرمتمرکز برای امکان 

 های چابک و مستقلارتقا تیم .2

 های زنجیره تامین برای پشتیبانی و تسریع تصمیماتتجزیه و تحلیل .3

 ( FedEx Days at Googleمانند )کارآفرینی در شرکت روحیه  ء.آزادی کارمندان برای ارتقا4



 

 

 در لجستیک هوشمند در صنایع، خرده فروشی و ارائه دهندگان خدمات لجستیک)به درصد(  انسانیوضعیت بکارگیری مفاهیم مدیریت منابع 

 

 نوآوری باز.4

های خودرو و  عدم دیجیتالی شدن در بخشازار یا دهد که ضرر احتمالی ناشی از ورود رقبای جدید به بمطالعات نشان می •

 (. 2015رسد )رولند برگر، یارد یورو ارزش افزوده ناخالص میمیل 140به   -فقط در آلمان  -لجستیک 

-هایی هستند که صالحیت، بلکه شرکتخودرو  های ههستند و نه گرو   دهندگان خدمات لجستیکارائهاین رقبای جدید نه   •

در حال کار بر روی    Googleدهند. به عنوان مثال  های اطالعات و ارتباطات نشان میزمینه فناوریای اصلی خود را در  ه

  های بدون با مینی ون  10(CEPکوریرها، اکسپرس و پارسل)  یک سیستم تحویل اتومات است که هدف آن نفوذ به بازار

 کنند. عمل می 11بندی سیارهای بستهراننده است که به عنوان ایستگاه

های ه خدمات لجستیک را با کمک نوآوریخواهد بازار ارائه دهندصل یک شرکت تجاری است، همچنین میمازون، در اآ •

 های تحویل و هواپیماهای بدون سرنشین اشغال کند.فنی مانند ربات

 :ظهور رقبای جدید نمونه بارز یکی از تأثیرات مهم تحول دیجیتال است •

 
10  courier, express, and parcel 
11 mobile packing stations 



 

های به کار رفته و  نون از نظر بازارهای هدف، فناوریتی صنایع و بخشهای مختلف اکهای همگرا. مرزهای سنپدیده بخش  •

،  کننداست. شرکت هایی که در چنین صنایعی فعالیت میبرهم ارزش پیشنهادی آنها به طور قابل توجهی مبهم و منطبق 

 در یک فضای رقابتی فزاینده به تخصص در زمینه های مختلف دانش نیاز دارند.  

و آن را ترک کند. بنابراین    تواند در هر مرحله وارد روند نوآوری شودمل این اصل اساسی است که دانش مینوآوری باز شا •

های دیگر  کنند. آنها می توانند از فناوری  ماد ها نیز اعتنش داخلی خود، بلکه به سایر شرکتتوانند نه تنها به داها می شرکت

 های جدیدی را برای این کار خریداری کنند.  پا سرمایه گذاری کنند و حتی شرکتهای نواستفاده کنند، در شرکت

  ، نشگاهها، داان، رقبا ، ارائه دهندگان فناوری، شرکتهای فناوری اطالعاتمنابع خارجی دانش گسترده است و شامل مشتری •

، موسسات مالی یا حتی اشخاص خصوصی  کنندگان فرعی وران، موسسات و ادارات دولتی، پیمانکاران فرعی یا تأمینمشا

 .است که مایلند دانش خود را به اشتراک بگذارند

ز ، اشده استسازی اصول نوآوری باز و استفاده از دانش شرکای مختلف پیشنهاد  ای از ابزارهای مختلف برای پیادهطیف گسترده

 :جمله

اغلب نزدیک و ❖ با همکاری مشترک  یا چند شرکت که  نوآوری: مشارکت بین دو  اهداف مشترک   مشارکت  بلند مدت و 

 .شودمشخص می

های  مستقل که به طور مشترک با یک هدف مشترک مرتبط هستند  سه یا بیشتر از نظر قانونی شرکت  های نوآوری:شبکه ❖

 کنند. فعالیت میو اغلب در همان صنعت 

الث جوامع نوآوری: محیط هایی )غالباً مجازی( که به توسعه دهندگان و کاربران محصوالت و خدمات و همچنین اشخاص ث ❖

 دهند.امکان تعامل با یکدیگر را می 

ب ❖ ایده: رویدادهایی  ، مردم یا گروه  شوند که توسعه دهندگان خارجی، کاربرانهایی برگزار میه میزبانی سازمانمسابقات 

 .کنندله در مورد یک موضوع خاص دعوت میخاصی را برای پرداختن به یک کار یا مسئ

منفرد بازارهای فناوری و نوآوری: این اصطالح به منظور فرعی کردن ابزارهای مختلفی است که امکان خرید و فروش اجزای   ❖

 ها و یا حتی کل واحدهای سازمانی خارج از مرزهای شرکت. کند، مانند صدور مجوز از فن آوریفرآیند نوآوری را فراهم می 

 

 گ نوآوری خود نیاز به تغییر پارادایم دارند.  ها در مورد فرهنبه طور کلی، اکثر شرکت •

 کند.  یند نوآوری اهمیت بیشتری پیدا می، سرعت فرآعمر محصول هایتاه شدن چرخهدر زمان رقابت جهانی و کو •

هایی برای ادغام ذینفعان و دانش آنها در فرایندهای نوآوری خود پیدا کنند. اما این ممکن است کافی  ها باید راهشرکت •

مدیریت نوآوری در آینده فرآیند نیست بلکه فرهنگ محور است. باید به کارمندان اجازه داده شود که اشتباه کنند    -  نباشد

ه بخشی  ، کنیزها باید کارکنان خود را نه تنها به خطر انداختن بلکه شکست  کنند. نکته مهم این است که شرکت  و ریسک

 ، تشویق کنند.است وریهای مدرن مدیریت نوآجدایی ناپذیر از استراتژی
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